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Професионално обслужване на 
климатични инсталации за товарни 
автомобили и автобуси:
ACS 810 от Bosch

www.bosch.bg

ACS 810 е уред за сервизно обслужване на
климатични инсталации, специално разработен
за нуждите на автобусите и товарните автомобили
и е предназначен за климатици с голям капацитет,
базирани на R 134a.
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Сагата по фалита на 
Застрахователната компа-
ния „Олимпик” официално 
започна на 10 май, когато 
КФН, по искане на Надзорния 
орган върху застраховане-
то на Република Кипър, 
забрани да сключва нови 
застрахователни договори 
на клона на компанията в 
България, а на 10 август 
окончателно обяви фалита 
на застрахователната 
компания. 

Към този момент в 
Застрахователна компания 
„Олимпик“ – клон България 
по задължителната застра-
ховка „Гражданска отго-
ворност” са застраховани 

274 621 моторни превозни 
с р е д с тв а ,  ко е т о 
представлява 9,2% пазарен 
дял от общо застраховани-
те по този клас и нарежда 
з астрахователя на 

Невалидни са почти 10% от Невалидни са почти 10% от 
сключените задължителни застраховки сключените задължителни застраховки 
„Гражданска отговорност” в страната „Гражданска отговорност” в страната 

Застрахователната компания Застрахователната компания 
„Олимпик” фалира!„Олимпик” фалира!
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четвърто място в България 
след "Лев инс", "Бул инс" и 
"Евроинс".

Застраховките на всички 
близо 275 000 потърпевши 
ще бъдат автоматично 
прекратени в 24:00 ч. на 17 
август 2018 г. (този петък). 
От 00:00 ч. на 18 август 2018 
г. всички те трябва да склю-
чат нови застраховки 
„Гражданска отговорност”, 
в противен случай ще подле-
жат на глоба, която е от 
250 лв. за физическо лице и 
2000 лв. за юридическо лице, 
а при повторно нарушение 
наказанията са съответно 
800 и 4000 лв., отделно авто-
мобилът се спира от диже-
ние до представянето на 
валидна полица, а също така, 
без застраховката, при ка-
тастрофа обезщетението 
се заплаща от лицето, при-
чинило произшествието на 
пътя.

Какво следва от тук на-
татък за засегнатите от 
фалита на кипърската 
компания?

Застрахователна компа-
ния „Олимпик” е застрахо-

вател със седалище в Ре-
публика Кипър и извършва 
дейност в България чрез 
клон. Съгласно правото на 
Европейския съюз застрахо-
ватели от една държава 
членка могат да откриват 
клонове в друга държава 
членка без да канди-
датстват за лиценз там.

Застрахователна компа-
ния Олимпик – клон България 
извъpшвa дейност в Бълг-
apия пpи пpaвoтo нa ycтaн-
oвявaнe, а съглacнo Koдeкca 
зa зacтpaxoвaнeтo Бълг-
apcкият гapaнциoнeн фoнд 
нe гapaнтиpa дeйнocттa нa 
зacтpaxoвaтeли oт дpyги 
дъpжaви oт EC, кoитo 
извъpшвaт дeйнocт в Бълг-
apия пpи пpaвoтo нa ycтaн-
oвявaнe и cъoтвeтнo Гapaн-
циoнният фoнд нe изплaщa 
oбeзщeтeния вмecтo тoзи 
зacтpaxoвaтeл, кoйтo e cъc 
ceдaлищe в Kипъp. 

Съответно oбeзщeт-
eниятa щe тpябвa дa бъдaт 
тъpceни oт кипъpкия Зacт-
paxoвaтeлeн фoнд. Клиенти-
те на „Олимпик” ще бъдат 
уведомени за откритото 

производство и ще им бъде 
указан редът и сроковете, в 
които могат да поискат 
парите си от застрахова-
теля. По същия начин ще 
бъдат уведомени и лицата, 
които са завели щети при 
застрахователя.

Зaплaтeнитe пpeмии зa 
нeизтeклaтa чacт нa зacт-
paxoвaтeлнитe дoгoвopи, 
кoитo щe бъдaт пpeкpaт-
eни, пoдлeжaт нa вpъщaнe в 
paмкитe нa пocлeдвaщoтo 
пpoизвoдcтвo пo нecъcт-
oятeлнocт в cъoтвeтcтвиe 
cъc зaкoнoдaтeлcтвoтo нa 
Peпyбликa Kипъp. По неофи-
циални данни процедурата 
по несъстоятелност на 
Застрахователна компания 
"Олимпик" може да отнеме 
години, а връщането на па-
рите за неусвоения период 
от време по полиците може 
да се случи, едва сле като 
съдът в Кипър назначи 
синдик, който да дойде в 
България и ще прецени кога и 
какво ще предприеме, за да 
възстанови парите на хора-
та.  

Иван Димитров

за градски 
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SOLARIS nH12 е последно 
поколение автобус за масов 
градски транспорт - сериен 
хибрид.

Производство на една от 

най-иновативните и бързо 
развиващи се фирми за 
производство на автобуси,  
тролейбуси и трамваи в Евро-
па – SOLARIS Bus&Coach S.A., 

Полша. Продуктите на 
фирмата са в експлоатация в 
над 700 града от 32 страни по 
с в е та .  Го д и ш но т о 
производство надхъврля 1500 
превозни средства годишно, а 
производствената програма 
е напълно заета до началото 
на 2020г. В България автобуси-
те и тролейбусите на 
SOLARIS са над 400 и 
обслужват масовият градски 
транспорт частично в Со-
фия и изцяло в Стара Загора, 
Бургас, Варна и Плевен.

SOLARIS nH12 е модерен 12 
метров автобус , с 
възможност за изпълнение с 
две или три врати. Автобу-
сът е нископодов, напълно 
климатизиран, със съвре-
менно ергономично оформле-
ние както на пътниеския са-

за градски за градски 
транспорт в София 

Последно поколение автобус Последно поколение автобус 



6 Автобуси&микробуси бр. 7 (139), юли / август, 2018

Какво ново у нас

лон, така и на пространство-
то за водача. Кошът е монти-
ран върху рама от неръждае-
ма стомана, а модерният и 
елегантен външен дизайн е 
базиран върху технология с 
бързо сменяеми панели.

Силовата верига за 
задвижването на автобуса е 
базирана върху технологията 
„сериен хибрид“. Дизеловият 
двигател (Cummins 4.5 l, 
Euro6, 157kW) няма механична 
връзка с двигателната ос, 
задвижва електрически гене-
ратор, който от своя страна 
зарежда високо-технологична 
акумулаторна батерия (ли-
тий-метал фосфат) и 
захранва променливо-токо-
вият тягов двигател (120kW). 
Системата за Контрол на 
Задвижването (Propulsion 
Control System PCS) получава 
информация от всички сило-
ви агрегати и разпределя на-
личната мощност (от бате-
рията и/или генератора-ди-
зеловия двигател) в зависи-
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алтернатор, без механично 
задвижвани елементи.

Автобусът притежава 
възможността за приближа-
ване, престой и потегляне 
от спирката в режим на нуле-
ви емисии. Всички процеси на 

ускоряване като енергийна 
нужда се поемат предимно 
от акумулаторната батерия. 
В съвсем близко бъдеще ще 
може да се предложи и ва-
риант с ултракондензаторна 
батерия.

мост от конкретната 
обстановка и изисквания. 
Обслужването на всички слу-
жебни нужди от електри-
ческа енергия (осветление, 
системи в салона и други, се 
извършва от електронен 
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Шофьорски книжки винаги 
са се купували и винаги е има-
ло хора, които си плащат, за 
да вземат изпита си, без да 
заслужават.

Новото е, че сега са повече 
отвсякога. Купуват си ги не 
само хора, които ги мързи да 
научат листовките. Купуват 
ги бързащи към Европа бе-

жанци, защото по целия свят 
се е разчуло, че в България сре-
щу 3000 лева се взема евро-
пейска шофьорска книжка.

Купуват си ги и нашенски 

гастарбайтери, които 
спешно трябва да изкарат 
курса и нямат време да се 
явяват  десетки   пъти на 
листовки, а често са и толко-
ва неграмотни, че и от сто-
тен път няма да ги вземат.

Според информацията, 
случаите на бежанци, които 
вземат изпити у нас, без да 
знаят нито български, нито 
английски, са десетки. Една 
от причините за престоя им 
у нас е именно да вземат евро-
пейско свидетелство за пра-
воуправление, защото знаят, 
че в Европа никой няма да им 
го даде по този начин.

Бежанците са малкият 
проблем - захванах се за тях, 
защото е по-лесно така да се 
покаже, че системата е про-
бита. Големият бизнес не са 

Ще спрат ли схемите Ще спрат ли схемите 
за продажба на за продажба на 
шофьорски книжки

Какви промени се очакват?Какви промени се очакват?
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те. Големият бизнес идва от 
нашите неграмотни хора, 
които предпочитат да си 
платят за книжка, вместо да 
се научат да карат, а после га-
зят хората по улиците.

Цената за книжка по вто-
рия начин е 3000 лева. Годишно 
шофьорска книжка вземат 
около 30 000 души. Колко от 
тях са си платили никой не 
може да каже. Но от протоко-
лите,  почти 100% от 
курсистите на някои школи 
вземат изпитите си от 
първи път, докато при други 
успеваемостта е под 50%. 
Разбира се не можем да си по-
мислим, че тия инструктори 
са гениални. 

И изобщо не се чудим защо 
стават толкова много ка-
тастрофи.

Министерство на транс-
порта информационните 
технологии и съобщенията, 
ИА „Автомобилна адми-
нистрация“ набелязаха 
спешни мерки за борба с 
фалшивите шофьорски 
книжки и купуването на изпи-
тите:

Шофьорските изпити да 

не се провеждат вече от слу-
жители на Изпълнителна 
агенция "Автомобилна адми-
нистрация" (ДАИ), а от външ-
ни лица, които имат договор 
за услуга с ведомството. 
Идеята вече се обсъжда в Ми-
нистерството на транс-
порта, информационните 
технологии и съобщенията.

Намеренията на транс-
портното министерство, 
оповестени наскоро от ре-
сорния министър Ивайло 
Московски, са практическите 
изпити занапред да се про-
веждат само в държавни коли, 
оборудвани със супертехника.

Теоретичният шофьорски 
изпит да се провежда в спе-
циална кабина, отделна за 
всеки кандидат, с видео-
наблюдение и възможност за 
проследяване през интернет. 
Това е една от мерките за 
борба с корупцията в 
Държавната автомобилна 
инспекция, които се обсъждат 
в транспортното ми-
нистерство.

Компютър, а не служител 
на Държавна агенция "Авто-
мобилна администрация" 

(ДАИ), ще определя маршру-
та. Инструктор от автошко-
лата няма да присъства на 
изпита, както е сега. 

Автоинструкторите оба-
че са против. Според тях про-
мените няма да дадат ре-
зултат, а проблемът с купу-
ването на книжки може да се 
реши като изпитите се пое-
мат от частни фирми под 
контрола на държавата.

Един от вариантите за 
промени е ДАИ да купи или да 
наеме нови автомобили, кои-
то да бъдат оборудвани с 
техника за проверка на спо-
собностите на бъдещите во-
дачи. Така реално държавата 
отново ще поеме изцяло шо-
фьорските изпити.

Новите държавни коли 
трябва да имат техника, коя-
то да отчита движението на 
автомобила, както и поведе-
нието на водача и изпитва-
щия.

Оборудването в автомо-
билите трябва да бъде фикси-
рано и да позволява цялостно 
видеозаснемане в купето и 
извън превозното средство, 
да прави постоянен аудиоза-
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пис, да отчита кога се на-
тискат педалите от 
изпитващия, както и вся-
какви други въздействия 
върху управлението.

В началото на следващата 
година ще заработи 
електронна система за обмен 
на информация между масиви-
те на ДАИ и МВР, като целта 
е да бъдат прекратени опи-
тите за явяване на изпит за 
шофьорска книжка с фалшива 
лична карта. „Считаме, че с 
това ще прекратим на 100% 
всички опити за явяване с 
фалшиви лични карти и също 
така можем да уведомим хо-
рата, че всеки един случай, 
който установим за явяване 
на лице с фалшив документ за 
самоличност, ще бъде анули-
ран съответният изпит. 
Това е престъпление и лицето 
подлежи на наказателна отго-
ворност за това, че използва 
фалшив документ за само-
личност“.- смятат от ДАИ.

КАТ вече ще издава шо-
фьорска книжка само срещу 

удостоверение за завършен 
10-и клас. Това следва от про-
мени в наредбата за реда на 
издаване на документи. 
Изискването за завършен 
първи гимназиален клас (10-и 
клас) бе въведено в закона 
през миналата есен. Преди 
това минималното образова-
ние бе основно, т.е. 8-и клас.

Едва сега обаче се променя 
и самата наредба. Въпросният 
набор от документи ще се 
изисква само при първо изда-
ване на документа. Така в КАТ 
ще трябва да се носят меди-
цинско от личния лекар, копие 
от документ за курс по първа 
помощ, декларация, че обичай-
ното местопребиваване на 
човека не в друга държава от 
ЕС и че той няма чуждестранна 
книжка, както и документ за 
минимум 10-и завършен клас. 
Документите от ДАИ за 
изкарани листовки и кормува-
не се проверяват служебно.

Новият ред за издаване на 
книжки обаче може да доведе 
до объркване. Правилата ще 

важат за всички, завършили 
по Закона за предучилищно-
то и училищното образова-
ние. Той бе приет през 2015 г. 
и отмени стария Закон за на-
родната просвета, който бе 
в действие от 1991 г.

Забраняват шофирането 
на диабетици с лош контрол 
Шофьорски книжки няма да 
се издават и на сърдечно-
болни, които не се грижат за 
състоянието си, предвижда 
проектозакон.

Пациентите с по-се-
риозни сърдечно-съдови забо-
лявания и диабетиците, кои-
то не контролират добре 
състоянието си, няма да мо-
гат да си извадят или да 
подновят шофьорската си 
книжка. Това предвиждат 
промени в Наредбата за фи-
зическата годност на вода-
чите на моторни превозни 
средства. Предложенията 
касаят правилата, прилагани 
от всички държави в Евро-
пейския съюз.

Мариана Георгиева



Обиколка на София

Повече подробности може да прочетете на www.citysightseeing.bgПовече подробности може да прочетете на www.citysightseeing.bg

Последвайте ни във фейсбук:Последвайте ни във фейсбук:
http:www.facebook.com/citysightseeingsofia/http:www.facebook.com/citysightseeingsofia/

със City със City SightseeingSightseeing
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През юли кметът на Сто-
лична община г-жа Й орданка 
Фандъкова даде официален 
старт на първата система за 
споделено ползване на електри-
чески велосипеди в София, коя-
то ще работи до края на 
октомври. 

Най -старият природен парк 
на Балканите - парк Витоша, е 
и първата дестинация, където 
всеки ще може да се възползва 

от новата услуга. 
Инициативата се организи-

ра от “Зелена София” и мрежа-
та за устойчив бизнес - Клий н-
тех България, по проект, фи-
нансиран от Climate-KIC и 
включва широк кръг от парт-
ньори. Решението и изпълне-
нието на системата идва от 
стартиращата компания ElJoy 
Bikes, която е и част от Аксе-
лераторската програма на 
Клий нтех България и Climate-
KIC. ElJoy Bikes бяха избрани за 
победител в конкурса за 
стартиращи компании от цяла 
Европа, “Sofia Urban Challenge”, 
които разработват техноло-
гии спомагащи политиките за 

по-чист въздух в градовете. 
Конкурсът бешe част от 
програмата на международна-
та конференция за обмяна на 
опит и добри практики в спра-
вянето със замърсяването на 
въздуха в градска среда, органи-
зирана от “Зелена София” на 12-
13 октомври 2017 г.

Цел на проекта е да стиму-
лира промяна в нагласите на 
българите към преминаване 
към екологични и здравословни 
методи на придвижване, нама-
ляване трафика на коли към Ви-
тоша, както и тестване на 
нуждите и отношението на 
потребителите към самата 
система.

в в в в

От юли до 30 октомври всеки От юли до 30 октомври всеки 
жител или гост на София ще може 

да се качи до Тихия кът или Златните 

мостове с електрическо колело

Споделено ползване на Споделено ползване на 
електрически велосипеди електрически велосипеди 
в София
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Ползвателите на услугата 
ще имат възможността да се 
посветят на един нов тип 
изживяване в планината и да се 
любуват на природата, докато 
спортуват с удоволствие. Услу-
гата е за всеки, кой то има же-
лание да опита и може да кара 
колело.

Резервирацията на електри-
ческите велосипеди ще става 
през специално предназначена 
апликация.

Визията на партньорите 

зад проекта е да тестват 
системата, да отстранят 
евентуални проблеми и ако пре-
дизвика интерес, да разширя-
ват инициативата с повече ло-
кации за достъп до планината, 
както и на други места в Со-
фия

Проектът се реализира с 
подкрепата на:

- Столична Община 
- “Зелена София” към Асо-

циация за развитие на София
- Клий нтех България - мре-

жата за устойчив бизнес и еко 
иновации 

- Climate-KIC – най-голямо-
то публично частно парт-
ньорство в ЕС за борба с клима-
тичните промени

- ElJoy Bikes - стартираща-
та компания, която е част от 
Акселераторската програма на 
Клий нтех България и Climate-
KIC.

- ElDrive - които осигуря-
ват електрическото захранва-
не, станция за зареждане на 
електромобили и SPARK зона; 

- Лидл България, които 
предоставят информационен 
павилион;

- Национален исторически 
музей, които предоставят 
интернет и достъп до експози-
циите на промоционални цени 
за ползвателите на електри-
ческите колела

- Природен парк “Витоша” 
- които ще предоставят 
информация за събитията на 
територията на парка през 
този сезон и популяризират 
достъпа до планината без коли

- Роо Брандс ООД и За-
горка АД ще предоставят су-
рови био десерти и освежава-
щи безалкохолни напитки по 
време на официалното откри-
ване.

13бр. 7 (139), юли / август, 2018 Автобуси&микробуси 



Какво ново у нас

14 Автобуси&микробуси бр. 7 (139), юли / август, 2018

195 000 електрически и 
хибридни превозни средства 
са продадени в Европа през 
първата половина на 2018 г. 
Това е с 42% повече в сравне-
ние със същия период на 2017 
г., сочат данните на The 
Electric Vehicle World Sales 
Database.  Данните включват 
всички леки и лекотоварни 
автомобили с електрически 
батерии (BEV) и Plug-in 
Hybrids (PHEV). 

От всички продажби в 

сегмента, 51 на сто са изцяло 
електрически коли. Автомо-
билите с горивни клетки 
също си проправят път, ма-
кар и по-бавно и предпазливо 
– за периода са продадени 87, 
срещу 66 за миналата година. 

Макар и все още в малки 
обеми, през първата половина 
на 2018-та всички европейски 
пазари отбелязват ръст в 
продажбите на автомобили с 
алтернативно задвижване. 
Най-бързо нарастват про-

дажбите в Германия - 52% по-
вече. Лидер в Европа по брой 
продадени автомобили оста-
ва Норвегия, която държи дял 
от 37% от всички продадени 
тази година автомобили в 
сегмента. Причините за това 
са в стимулите - значително 
спестяване от данъците за 
електромобили и хибриди, по-
ниски оперативни разходи и 
добре развита зарядна инф-
раструктура в страната. 
ТОП 5 на държавите с най-м-
ного продажби на еко возила 
допълват Великобритания, 
Франция и Швеция. Навсякъде 
доставката е средно 4 дни за 
автомобили на склад и 2 месе-
ца при поръчка за 
производство – толкова, 
колкото е за автомобилите с 

ELECTRO MOBILITY EXPO ще покаже ELECTRO MOBILITY EXPO ще покаже 

достиженията в сектора на достиженията в сектора на 
13-16 септември в Sofia Ring Mall13-16 септември в Sofia Ring Mall

4040% повече електромобили са % повече електромобили са 
продадени в Европа от началото продадени в Европа от началото 
на 2018 г.на 2018 г.
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конвенционални двигатели. И 
удобството се отплаща – 
според данните на The Electric 
Vehicle World Sales Database 
има редица изцяло електри-
чески модели с повече от 10 
000 поръчки в изпълнение, сред 
които са Hyundai Kona, VW 
e-Golf, Jaguar i-Pace и Nissan 
Leaf. Това показва, че в скоро 
време ще има значителна про-
мяна на съотношението 
между пазарните сегменти.

В България също се готвим 
за тази промяна. През 
септември в София ще се про-
веде първото специализирано 

изложение за електромобили 
у нас - ELECTRO MOBILITY 
EXPO 2018. Събитието ще по-
каже най-добрите модели 
електромобили и хибриди на 
световните автомобилни 
производители и цялата 
необходима инфраструктура 
от зарядни станции, тягови 
батерии и компоненти, 
събрани на едно място - от 
13-ти до 16-ти септември в 
Sofia Ring Mall. Освен да ви-
дят автомобилите и 
концепциите за нова мо-
билност, посетителите ще 
могат да тестват техноло-

гиите с алтернативно 
задвижване в тест драйв и да 
научат за постиженията и 
перспективите пред сектора 
в специализираната конфе-
рентна сесия в първия ден на 
изложението. За конференция-
та можете да се регистрира-
те тук: https://emobilityexpo.
eu/bg/conference/registration.
html

Очакват ни 4 дни, в които 
ще „Предизвикаме бъдеще-
то!“ на ELECTRO MOBILITY 
EXPO 2018 - от 13-ти до 16-
ти септември в Sofia Ring 
Mall. 
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ДО
Г-Н ГЕОРГИ МИЛОШЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ЗА ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИЛОШЕВ,

В отговор на Ваше запитване, постъпило в Министерство на финансите, 
в което отправяте въпроси, свързани е облагането с данък върху добавената 
стойност (ДДС) на транспортни услуги с автобуси (пътнически транспорт), 
извършвани от чуждестранни фирми, изразяваме следното принципно стано-
вище:

При доставката на услуга по пътнически транспорт мястото на изпълне-
ние се определя по правилото на чл. 21, ал. 4, т. 2 от Закона за данък върху до-
бавената стойност (ЗДДС), т.е. това е мястото, където се извършва пътни-
ческият транспорт, пропорционално на реализирания пробег. В този смисъл 
за частта от услугата по превоз на пътници, включваща изминатите кило-
метри на територията на Република България, за доставчика е налице 
доставка на услуга с място на изпълнение на територията на страната, коя-
то е облагаема на основание чл. 12, ал. 1 от закона.

Облагаема доставка на услуга е всяка доставка на услуга, която е извършена 
от , данъчно задължено лице по смисъла на ЗДДС и е с място на изпълнение на 
територията на страната, както и доставката, облагаема е нулева ставка, 
извършена от данъчно задължено лице освен в случаите, в които този закон 
предвижда друго.

Видно от чл. 29 от ЗДДС облагаема доставка с нулева ставка е превозът на 
пътници, когато превозът се извършва:

- от място на територията на страната до място извън територията 
на страната,

- от място извън страната до място на територията на страната, или
- между две места на територията на страната, когато е част от превоз 

по предните две направления.
За да се приложи нулева ставка на данъка по отношение на пътническия 

превоз е необходимо да са изпълнени визираните в чл. 29 от ЗДДС изисквания. 
Документите, с които се удостоверява извършването на услуги по междуна-

ДДС на транспортна услуга ДДС на транспортна услуга 
с автобуси извършвана от с автобуси извършвана от 
чуждестранна фирма чуждестранна фирма 
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роден транспорт на пътници по чл. 29 от закона, са регламентирани в разпо-
редбата на чл. 22 от ППЗДДС, а именно:

- лиценз за извършване на международен превоз на пътници;
- документ, удостоверяващ извършен международен превоз на пътници, в 

който е посочен идентификационният номер на превозното средство, с кое-
то е извършен превозът. 

В този смисъл, в аспект на ЗДДС, пропорционално на реализирания пробег, 
доставката с място на изпълнение в страната за изминатите километри на 
територията на Република България, в рамките на единната доставка на 
услуга по пътнически транспорт, е облагаема с нулева ставка на данъка, при 
условие, че доставчикът притежава необходимите документи за доказване 
на международния транспорт на пътници. Когато не притежава тези доку-
менти, доставката е облагаема със ставка 20 на сто..

Останалата част от услугата по пътнически превоз, включваща измина-
тите километри извън територията на Република България, съгласно чл. 21, 
ал. 4, т. 2 от ЗДДС е доставка на услуга с място на изпълнение извън терито-
рията на страната. За частта от единната доставка на услуга по пътни-
чески транспорт, която е с място на изпълнение на територията на други 
държави, данъчното третиране следва да бъде съобразено със законодателс-
твото на държавата, в която е реализиран пробегът.

"Лице, установено на територията на страната", съгласно определението 
в §1, т. 11 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС, е лице, което е със седа-
лище и адрес на управление на територията на страната или има постоянен 
обект на територията на страната. Не се смята за установено на терито-
рията на страната чуждестранно лице, което има обект на територията 
на страната, който не взема участие в извършването на доставката.

Следователно, по аргумент на противното лицата - доставчици на услуги 
по пътнически транспорт на територията на Република България не са 
установени на територията на страната, когато седалището и адресът им 
на управление не са на територията на страната и нямат постоянен обект 
на територията на страната, а в случай че имат такъв, същият не взема 
участие в изпълнението на доставките на услуги по превод на пътници, кои-
то са с място на изпълнение на територията на страната.

ЗДДС не предвижда специален ред на регистрация за неустановени в стра-
ната данъчно задължени лица, които извършват доставки на услуги по 
пътнически транспорт на територията на страната. Тези доставки 
участват при формиране на облагаем оборот на лицата за целите на ре-
гистрацията им по реда на чл. 96 от ЗДДС. Данъчната основа на доставките 
на услуги по пътнически транспорт с място на изпълнение в страната се 
формира по реда на чл. 26 от ЗДДС пропорционално на реализирания пробег.

Независимо от горното, всяко неустановено в страната данъчно задълже-
но лице, за което не са налице условия за задължителна регистрация, има пра-
во да се регистрира по избор по реда на чл. 100, ал. 1 от закона.

Предвид разпоредбите на чл. 133, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС чуждестранните 
лица са задължени да се регистрират по закона чрез акредитиран представи-
тел. На основание ал. 6 от същата разпоредба отпада задължението на лица-
та да се регистрират чрез акредитиран представител, когато са установе-
ни в друга държава членка или в трета страна, с която Република България 
има правни инструменти за взаимопомощ.
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Чл. 16. (1) Туристическите пътувания 
на деца и ученици с автобусен транспорт 
се извършват само в светлата част на де-
нонощието.

(3) По време на пътуванията по ал. 1 на 
децата и учениците се осигурява най-
малко 8 часа нощувка в рамките на деноно-
щието.

Чл. 18. (1) За всяко туристическо пъту-
ване съответният превозвач е длъжен да 
осигури в превозното средство аптечна 
чанта, както и шини за имобилизация на 
горен и долен крайник и врат, въже с дължи-
на 50 м и голям фенер - акумулаторен.

(2) Аптечната чанта по ал. 1 е комп-
лектувана с медицински изделия съгласно 
изискванията на Инструкция № 1 от 2008 
г. за съдържанието на аптечките на мо-
торните превозни средства, издадена от 
министъра на здравеопазването (ДВ, бр. 27 
от 2008 г.).

Чл. 18. (1) За всяко туристическо пъту-
ване съответният превозвач е длъжен да 
осигури в превозното средство аптечна 
чанта, както и шини за имобилизация на 
горен и долен крайник и врат, въже с дължи-

детски и ученическидетски и ученически
туристически пътувания 
с обща ценас обща цена

Изисквания към транспорта 
при организираните при организираните 
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Аптечките на движещите се по пътя 
три- и четириколесни моторни превозни 
средства съдържат:

1. еластична лента за кръвоспиране (по 
Есмарх, 5 см/1 м) - 1 брой;

2. марлен бинт, 5 см/5 м - 2 броя;
3. марлен бинт, 8 см/5 м - 2 броя;
4. марлен бинт, 10 см/5 м - 2 броя;
5. пакет медицински памук, 25 г - 1 брой;
6. стерилни превръзки за повърхностни 

рани, 10 см/10 см - 4 броя;
7. стерилни превръзки за повърхностни 

рани, 40 см/60 см - 1 брой;
8. пластири за рани, 3 см/6 см x 4 броя - 2 

броя опаковки;
9. адхезивен пластир за прикрепване на 

превръзка, 2,5 см/2,5 м - 1 брой;
10. триъгълна кърпа, 96 см/96 см/136 см 

- 2 броя;
11. стерилни полиетиленови ръкавици, 

голям размер - 2 чифта;
12. разтвор на водна основа, подходящ за 

дезинфекция на ръце и раневи повърхности 
- 200 мл;

13. безопасни игли - 6 броя;

14. ножица с тъпи върхове - 1 брой;
15. уред за обдишване - 1 брой.
 (2) Всички медицински изделия, посоче-

ни в ал. 1, следва да са в срок на годност.

Чл. 2.
(1) Аптечките на автомобили, 

предназначени за превозване на пътници с 
повече от 8 места за сядане без мястото 
на водача, съдържат двойно количество 
от превързочните и помощните мате-
риали, посочени в чл. 1, ал. 1.

(2) Аптечките на автомобили, 
предназначени за превозване на пътници с 
повече от 30 места за сядане без мястото 
на водача, съдържат тройно количество 
от превързочните и помощните мате-
риали, посочени в чл. 1, ал. 1.

Чл. 3. 
Съдържанието на аптечките се поста-

вя в подходяща чанта, която позволява 
правилното съхранение на превързочните 
и помощните материали, обозначена с 
надпис "Аптечка".
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Уважаеми дами и господа,

Много отдавна ПРЕЛЯ ЧАШАТА на нашето търпение към определни 
представители на бранша ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ, които ви-
зираме като „БОЛНИ МОЗЪЦИ”, чиито съмишленици /реалните/ са няколко 
файтона хора, както и нашето търпение към някои от службите, предвид на 
тяхното БЕЗДЕЙСТВИЕ КЪМ ЯВНИ НАРУШЕНИЯ на Закона за автомобилни-
те превози /ЗАП/  и произтичащите от него Наредби №№ 34 и 35, както и 
нашето търпение към КОМИСИИТЕ ПО ТРАНСПОРТ: към Народното събра-
ние /защото не въвеждат ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ /ДЗЛ// на място-
то на ВОДАЧ, работещ за своя сметка от името на регистриран ПРЕ-
ВОЗВАЧ, което ДЗЛ може да бъде всеки търговец, предвид на това , че всички 
търговци са с равни права според законодателството на Република България/;  
както и към някои общини и най–вече столичната, защото протака въвежда-
нето на МИНИМАЛНИ ТАРИФИ за таксиметров превоз с леки автомобили 
в гр. София.

„БОЛНИТЕ МОЗЪЦИ” са недоволни от съществуващото законодателс-
тво, което регламентира дейността на бранша, а ние сме негови застъпници 
и по никой начин няма да позволим да бъдат нарушени неговите устои! Иска-
ме въвеждането на споменатото по–горе ДЗЛ, с което решаваме проблемите 
на бранша! А какво искат „БОЛНИТЕ МОЗЪЦИ”:

- на първо място искат РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ да не 
се издава на ТАКСИМЕТРОВ АВТОМОБИЛ,  а на ТАКСИМЕТРОВ ШОФЬОР, т.е. 
да не се издава на НАЙ–МАЛКАТА ИКОНОМИЧЕСКИ ОБОСОБЕНА ЕДИНИ-
ЦА В БРАНША, каквато е таксиметровият автомобил, предвид на това, че 

Б О Л Н И   М О З Ъ Ц И
/ или програмно обръщение // или програмно обръщение /
на национално–представените 
браншови организации

СЪЮЗ ТАКСИ, НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ, СЪЮЗ ТАКСИ, НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ, 
БРАНШОВА КАМАРА НА ТАКСИМЕТРОВИТЕ ВОДАЧИ И ПРЕВОЗВАЧИ,БРАНШОВА КАМАРА НА ТАКСИМЕТРОВИТЕ ВОДАЧИ И ПРЕВОЗВАЧИ,
АСОЦИАЦИЯ НА ТАКСИМЕТРОВИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ  АСОЦИАЦИЯ НА ТАКСИМЕТРОВИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ  
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всичките разходи за дейността в общо 30 направления са свързани с такси-
метровия автомобил /средството за производство/, а не с таксиметровия 
шофьор /изпълнителя на дейността/. Реално всеки таксиметров автомобил 
има СОБСТВЕНИК, ПРЕВОЗВАЧ, ДЗЛ и еднн или двама /рядко повече/ ВОДА-
ЧИ, т. е. ТАКСИМЕТРОВИ ШОФЬОРИ, а те искат да има само един шофьор 
на един автомобил с едно разрешение за таксиметров превоз или сливане на 
собственика с превозвача и с ДЗЛ и с шофьора – за това бленуват „БОЛНИТЕ 
МОЗЪЦИ” – а ние сме против, защото: разрешение се издава на средството 
за производство, а не на изпълнителя на дейността – не можем да огранича-
ваме правото на собственика да има повече от един автомобил, отговарящ 
на условията за таксиметров; не можем да ограничаваме правото на пре-
возвача /или франчайзодателя/ да организира под определена търговска марка 
и/или мобилно приложение само един автомобил /кой клиент ще звъни едно 
след друго на десетки/стотици/хиляди таксиметрови шофьори, за да дойде 
някой да го вземе и превози от пункт А до пункт Б; не можем да ограничаваме 
правото на ДЗЛ в качеството си на търговец да купува/наема/отдава под 
аренда или на лизинг само един таксиметров автомобил и само на един 
таксиметров шофьор; не можем да ограничаваме правото на таксиметровия 
шофьор да не може да работи като наемен работник при дадено ДЗЛ, било 
превозвач или водач за собствена сметка от името на регистриран пре-
возвач; ВСЕКИ, КОЙТО ГОВОРИ ПО ТОЗИ НАЧИН Е „БОЛЕН МОЗЪК” !!!

- на второ място искат ДА НЕ ПЛАЩАТ ДАНЪЦИ: „БОЛНИТЕ МОЗЪЦИ” 
цял живот не са плащали или са заобикаляли плащането на каквито и да било 
ДАНЪЦИ по ЗДДФЛ или ЗКПО, като ПАТЕНТЕН ДАНЪК, или като АЛТЕРНА-
ТИВЕН в днешно време ДАНЪК ЗА ДЕЙНОСТТА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА 
ПЪТНИЦИ – искат въвеждането на таксиметрови апарати /по един за всеки 
таксиметров шофьор/ от тип касови и с връзка с НАП /с една единствена 
цел – да правят връзка с НАП най–много един път на 24 часа – то бива 
наглост, ама .../. Знаете, че чак в днешно време покрай алтернтивния данък 
започнаха да влизат сумарно над 13 милиона лева в местните бюджети на 
общините срещу близо нула лева в миналото и толкова в исканото от тях 
бъдеще. Освен това през най–малката икономическа единица ТАКСИМЕТРО-
ВИЯ АВТОМОБИЛ всяко ДЗЛ плаща повече от всеки друг търговец в Републи-
ка България  ДАНЪЦИ ПО ЗДДС поради това, че разходите на тази икономи-
ческа единица са в 30 направления, две от които са ДАНЪЦИ и ОСИГУРОВКИ 
и като махнем ЗА ВИНЕТКИ И ЗА ЗАСТРАХОВКИ /”ГРАЖДАНСКА”/”ЗЛОПО-
ЛУКА”/”КАСКО”/, то в останалите 25 направления плаща с различна перио-
дичност от един ден /за гориво/ до половин година /за ГТП/ по ЗДДС – ето 
защо питаме – ще се намери ли в Република България друг търговец, който да 
плаща повече по ЗДДС от ДЗЛ на таксиметровия автомобил – естестестве-
но няма друг търговец, чийто разходи преко сили да са в повече от 14 
направления !!!

- на трето място искат ДА НЕ ПЛАЩАТ ОСИГУРОВКИ: „БОЛНИТЕ МО-
ЗЪЦИ” искат да няма КУХИ ВОДАЧИ–ДЗЛ, НО ДА ИМА КУХИ ПРЕВОЗВАЧИ–
ДЗЛ – днес назначават шофьора на „ТРУДОВ ДОГОВОР”, а утре ПРЕКРАТЯВАТ 
ТРУДОВИЯ ДОГОВОР – имат/нямат шофьори и плащат осигуровки за по 
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един ден от срока на разрешението на таксиметровия автомобил, докато 
ние искаме не КУХИ, а РЕАЛНИ ДЗЛ – било то ПРЕВОЗВАЧИ или ВОДАЧИ, 
работещи за своя сметка от името на регистриран превозвач, при което 
всеки си наема и осигурява таксиметрови шофьори /неограничен брой/ за 
един или повече таксиметрови автомобили – неспазващите Кодекса на оси-
гуряването си носят последствията като във всеки друг бранш !!!

- на четвърто място  искат ВЪВ ВСЕКИ ТАКСИМЕТРОВ АВТОМОБИЛ 
ВСЕКИ ШОФЬОР ДА ИМА ОТДЕЛЕН ТАКСИМЕТРОВ АПАРАТ – т.е., ако апа-
ратът не е с връзка с НАП, да е отделен за всеки шофьор – ами как ще се 
осчетоводяват в 25_те направления разходите на таксиметровия автомо-
бил едновременно в двете отделни счетоводства на двамата отделни шо-
фьори /да не говорорим, че покрай двата таксиметрови апарати, то такси-
метровият автомобил следва да минава най–малко два пъти повече на ГТП, 
два пъти повече на метеорологични прегледи и т.н./. Напълно естествено е, 
според нас, в един таксиметров автомобил да има САМО ЕДИН ТАКСИ-
МЕТРОВ АПАРАТ, САМО ЕДНО ДЗЛ, НО ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ ТАКСИМЕТРО-
ВИ ШОФЬОРИ НА ТРУДОВ ДОГОВОР КЪМ РЕАЛЕН ПРЕВОЗВАЧ ИЛИ РЕА-
ЛЕН ВОДАЧ, РАБОТЕЩ ЗА СВОЯ СМЕТКА ОТ ИМЕТО НА РЕГИСТРИРАН 
ПРЕВОЗВАЧ !!!

 – на пето място искат, ако горните четири неща не се случат, ДА РАБО-
ТЯТ НА ПРИНЦИПА НА ЗАБРАНЕНАТА „UberX” И ПРЕДСТОЯЩАТА ЗА 
ЗАБРАНА „МАКСИМ”, т.е. с нерегламентирани таксиметрови автомобили и 
нерегламентирани таксиметрови шофьори. Дебело искаме да подчертаем, че 
ние ще работим по същия начин, само ако службите и институциите в Ре-
публика България не си свършат работата и оставят „МАКСИМ” да си 
развява байрака! Убедени сме, че това няма да се случи, но НАЛИЦЕ СА НОВИ 
ОБЕЗПОКОИТЕЛНИ ФАКТИ В ТОВА ОТНОШЕНИЕ от страна на „БОЛНИТЕ 
МОЗЪЦИ”: техни представители започнаха да возят клиенти от пункт А 
до пункт Б с жълти автомобили, но без изискуемите атрибути като стике-
ри от регламентиран тип, шахматни лентички, табели „такси” от регла-
ментиран тип, с нерегламентиран касов апарат с връзка с НАП плюс нере-
гиктриран таксиметров апарат и т.н. и прочие, а службите и институции-
те ги хващат и пускат без последствия ... дори „БОЛНИТЕ МОЗЪЦИ” в прав 
текст казват, че те работят правилно, а всички останали неправилно ...

 – на шесто място искат да няма КОДЕКС НА ТАКСИМЕТРОВИЯ ШО-
ФЬОР, при което на клиентите на таксиметровите компании няма да им е 
по–комфортно, сигурно и т.н., а всички знаем, че с кодекс се поемат добро-
волни задължения в определени нерегламентирани направления от съответна-
та дейност.      

С уважение,
д.т.н. инж. Кирил Ризов

Председател на СНЦ "СЪЮЗ ТАКСИ"
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След протестите на авто-
бусните превозвачи срещу зако-
нопроекта за създаване на 
Българска Автомобилна Камара 
от националнопредставените 
сдружения на автобусните пре-
возвачи съобщиха че ще бъде 
създадена Конфедерация. Члену-
ването в нея няма да има за-
дължителен характер. Конфеде-
рацията предвижда обединение 
само на фирмите от пътни-
ческия транспорт.

-  Тук става дума за обединя-
ване на всички автобусни сдру-
жения, Ние търсим обединение 
за решаване на проблемите в 
бранша, а те са много.Едни от 
тях са липсата на кадри, спешни 
мерки за решаване на проблеми-
те, нормативна уредба, про-
пуски в нея, не на последно място 
нерегламентираните превози. 
Републиканската транспортна 
схема, която от години уж все се 
разработва и финализира нейно-
то разработване, но тя все още 
не е факт. 

- Проблемът със сивия сектор 
се решава със засилен контрол, 
със създаване на междуведомс-
твени групи между различните 
министерства. Сигурни сме, че 
трябва да се намеси Министерс-
тво на транспорта, Министерс-
тво на финансите, не без намеса-
та на Министерство на 
вътрешните работи. Ние имаме 
идеи, но първо трябва да бъдем 
национално представени за да 
можем да търсим решаване на 
тези проблеми.

- Липсата на шофьори е 
огромният ни проблем. Ние смя-
таме, че като спешна мярка 
трябва да бъде отворен пазара 
на труда по отношение кадрите 
в транспорта. В дългосрочен 

план предвиждаме създаване  на 
система, която да изгражда та-
кива кадри.

- При  Мобилен пакет 1 неща-
та бяха в посока рестрикция на 
българските шофьори, докато в 
Мобилен пакет 2 е тотално 
освобождаване на транспортния 
пазар  на страната, тотална ли-
берализация. Създаване на еди-
нен, не зная точно какъв орган, 
той няма да има и регулативни 
функции на пазара. Въпреки, че 
ние си имаме прекасно законода-
телство в тази посока. Другото, 
което е важно - този пакет ще 
засегне доста републиканския 
бюджет и бюджета на общини-
те. В момента ние участваме в 
обществени поръчки в които ли-
ниите са групирани – ефективни 
и неефективни при въвеждане на 
регламент 1073 /либерализация/. 
Вторият транспортен пакет 
ще стигне до изземване на опре-

делени структури, които имат 
сериозен финансов ресурс на 
ефективните линии. Нее-
фективните ще останат за пре-
возвачите на България. Тогава 
пък всички ще предявяват пре-
тенции за стриктно спазване на 
Рекламент 1370, който изисква 
покриване разходите на пре-
возвачите плюс разумна печалба. 
Всички ще поставят въпроса 
пред общините за дофинаниси-
ране на неефективните линии. И 
тогава познайте какво би се слу-
чило с общинските и републи-
кански бюджети. 

- Ще бъде тежка ситуацията. 
Но аз съм сигурен, че много стра-
ни ще се противопоставят на 
този Регламент. Това са Гърция, 
Испания, които имат добре 
развити структури и добре 
изградени системи за обслужва-
не на пътници. 

Мнение на Веселин Дошков - Мнение на Веселин Дошков - 

управител на Хеброс Бус АДуправител на Хеброс Бус АД

След протестите на авто

Нови идеи и стари проблеми  
на автобусните превозвачи
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торната рамка (REFIT)“, се 
цели да се отстранят тези 
недостатъци.  Браншовите 
организации, представляващи 
транспортните фирми, 
извършващи обществен В 
предложението се казва, че то 
е част от по-широк текущ 
преглед на законодателство-
то в областта на автомо-
билните превози. То е тясно 
свързано с други съществува-
щи правни актове относно 
автомобилните превози. Тук е 
мястото да кажем, че настоя-
щото предложение не е съобра-
зено нито с целите на Регла-
мент /ЕО/ 1073/2009 относно 
насърчаването на автобусни-
те превози като устойчива 
алтернатива на личните 
автомобили, нито с Регла-
мент /ЕО/ 1370/2007 на Евро-
пейския парламент и на Съве-
та от 23.10.2007г. относно 
обществените услуги за 
пътничиски превоз с железопъ-
тен и автомобилен транс-
порт и за отмяна на регла-

Уважаеми г-н Корумбашев,
Уважаеми г-н Новаков,

Във връзка с предстоящото 
разглеждане на  Предложение 
за Регламент на европейския 
парламент и на съвета за 
изменение на Регламент /ЕО/ 
1073/2009 относно общите 
правила за достъп до междуна-
родния пазар на автобусни 
превози, моля да вземете в    
предвид следното:

В Предложението се казва, 
че при последваща оценка на 
Регламента, извършена от 
2015 г. до 2017 г. е направено  
заключението, че той само 
частично е довел до резулта-
ти по отношение на първона-
чалната му цел за насърчаване 
на автобусните превози като 
устойчива алтернатива на 
личните автомобили. Устано-
вено е, че отварянето на на-
ционалните пазари на авто-
бусните редовни превози е до-
вело до голям брой оператори, 
които тогава предоставят и 

международни услуги, в ре-
зултат на което се наблюдава 
по-голямо въздействие върху 
броя международни маршрути 
и върху честотата на прево-
зите, отколкото въздействие-
то само от паневропейското 
законодателство. Според 
направените изводи, все по-го-
лямото отваряне на нацио-
налните пазари ще доведе до 
развитие на международния 
пазар на редовните превози, 
като отделно от това ще има 
и ползи за пътниците, които 
осъществяват пътувания в 
рамките на държавата. Като 
основни установени проблеми 
се посочват пречките в рамки-
те на националните пазари, 
затрудняващи развитието на 
междуградските автобусни 
превози, и ниският дял на 
устойчивите видове пътни-
чески превози. Твърди се, че с 
настоящото предложение, 
което е част от инициатива-
та „Програма за пригодност и 
резултатност на регула-

Проблеми и перспективи Проблеми и перспективи 
на автобусните превозвачина автобусните превозвачи
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менти /ЕИО/№ 1191/69 и /
ЕИО/ № 1107/70 на Съвета. 
Според така направеното 
предложение, извършването на 
междуградските автобусни 
превози ще се улесни, като се 
разгледат правилата във 
връзка с вътрешния пазар, со-
циалното положение и ко-
мандироването на работници, 
за да се гарантират справедли-
ви условия на труд за водачи-
те и лоялна конкуренция 
между операторите.

Извършените проучвания и 
опитът на държавите-членки, 
в които от години съществу-
ва конкуренция в сектора на 
обществения превоз , по-
казват, че при наличие на 
подходящи предпазни мерки 
въвеждането на регулирана 
конкуренция между операто-
рите води до по-атрактивни 
и новаторски услуги на по-
ниски цени и няма вероятност 
да възпрепятства изпълнение-
то на специфичните задачи, 
възложени на операторите на 

обществени услуги. 
Твърдението, че „настоя-

щото предложение отговаря 
на целите за мобилност с 
ниски емисии и на целта на 
енергийния съюз за декарбони-
зация на транспорта, както и 
на общата транспортна поли-
тика, описана в Бялата книга 
„Пътна карта за постигането 
на Eдинно европейско транс-
портно пространство – към 
конкурентоспособна транс-
портна система с ефективно 
използване на ресурсите“ от 
2011 г.” също не споделяме. 
Основните цели на Бялата 
книга на Комисията от 12 
септември 2001 г.„Европейска 
транспортна политика до 
2010 г.: време за вземане на ре-
шения“ са гарантирането на 
безопасни, ефективни и висо-
кокачествени услуги за пътни-
чески превоз чрез регулирана 
конкуренция, като се гаранти-
рат също прозрачността и 
изпълнението на обществени-
те услуги за пътнически пре-

воз , при отчитане на со-
циалните фактори, фактори-
те, свързани с околната среда 
и регионалното развитие, или 
предлагането на специфични 
тарифни условия за някои ка-
тегории пътници като пенсио-
нерите, и премахването на 
различията между транс-
портните предприятия от 
различните държави-членки, 
които биха могли да предизви-
кат съществени нарушения на 
конкуренцията. За да могат да 
организ ират своите 
обществени услуги за пътни-
чески превоз , така че най-
добре да отговорят на 
потребностите на обществе-
ността, всички компетентни 
органи трябва да могат сво-
бодно до избират своите опе-
ратори на обществени услуги, 
като отчитат интересите 
на малките и средни предприя-
тия, съгласно предвидените в 
настоящия регламент условия. 
За да се гарантира прилагане-
то на принципите на 



Актуално

30 Автобуси&микробуси бр. 7 (139), юли / август, 2018

прозрачност, еднакво трети-
ране на конкуриращите се опе-
ратори и пропорционалност, 
при предоставяне на компенса-
ция или изключителни права е 
изключително важно в 
обществената поръчка за 
услуги между компетентния 
орган и избрания оператор на 
обществена услуга да се опре-
делят естеството на за-
дълженията, свързани с 
обществената услуга, и дого-
вореното възнаграждение. 
Формата или наименованието 
на договора може да се различа-
ват в зависимост от правни-
те системи на държавите-ч-
ленки.  

В условията на пълна либе-
рализация на пазара на пътни-
ци, при която не би могло да се 
прилага т.н. „регулирана конку-
ренция“, пред превозвачите не 
би могло да се поставят и  
изисквания относно ниските 
емисии и качеството на 
извършваната услуга, което 
няма как да доведе и до жела-

ните резултати в тази посо-
ка.   В този смисъл  Държави-
те-членки ще трябва да разчи-
тата на това, изборът на 
пътниците да доведе до пови-
шаване на конкурентноспо-
собността, което само по себе 
си не отговоря на целите на 
цитираните по-горе норма-
тивни актове. Твърдението в  
Предложение за Регламент на 
европейския парламент и на 
съвета за изменение на Регла-
мент /ЕО/ 1073/2009 относно 
общите правила за достъп до 
международния пазар на авто-
бусни превози , че 
междуградският автобусен 
сектор не се развива с темп, 
сравним с този на другите ви-
дове транспорт, и относи-
телният му дял е продължил 
да спада в един продължителен 
период, поради това, че :съ-
ществуват пречки в рамките 
на националните пазари, 
възпрепятстващи развитие-
то на междуградските авто-
бусни превози, считаме за не-

състоятелно. Към настоя-
щият момент, разпоредбите 
на Регламент 1370/2007,  пре-
доставят пълна възможност 
на всеки един оператор на 
услугата да участва в конку-
рентна процедура за възлагане 
на услугата превоз на пътници 
във всяка една държава-членка 
на ЕС. В този смисъл възлагане-
то на услугата е достатъчно 
либерализирана и осигурява 
достъп на всеки превозвач в ЕС 
до всеки един пазар на пътни-
ци във всички държави-членки 
на ЕС. Имайки предвид, че 
РБългария е възприела във 
вътрешното си законодателс-
тво и е осигурила приложение-
то на Регламент 1370/2007, 
твърдението, че така напра-
веното предложение ще създа-
де нови бизнес възможности за 
операторите в сектора, като 
така ще се увеличат зае-
тостта, растежът и изборът 
за пътниците, също смятаме 
за несъстоятелно.Възлагането 
на превозите от Областните 
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и РТС се извършва по реда на 
Закна за автомобилните пре-
вози и Регламент 1370, след 
проведена процедура по реда 
на Закона за обществените 
поръчки или Закона за конце-
сиите. Договорите със 
съответната Община са с па-
раметрите заложени в 
офертата на участника, а 
именно цена, конкретен авто-
бус, социални облекчения.  Пре-
возвача не може да променя це-
ната в никоя от двете посоки, 
освен с годишната инфлация. 
Изхождайки от това, че офе-
рираната от превозвача цена 
е функция от икономическа 
обосновка, в която  пътнико 
потока е основният фактор, 
намаляването на същия в 
следствие на по- висока конку-
ренция, породена от либерали-
зирането на пазара ще доведе 
до повишаване на цената за 
единица пътуване. Такава про-
мяна, обаче, е невъзможна за 

възлаганията по ЗОП. 
В договорите, сключени 

след проведената конкурент-
на процедура, обикновено са 
фиксирани основните техни-
чески параметри, на които 
следва да отговарят автобу-
сите, с които се обслужват  
възложените превози, а имено: 
клас, категория, възраст, еко-
логичност, пътнико вмести-
мост. Тези параметри не мо-
гат да бъдат променяни от 
превозвача в хода на изпълне-
нието на договора. Ако съ-
щият с цел конкурентноспо-
собност реши да замени 50 
местен с 30 местен автобус 
или такъв Е5 с Е6, ще изпадне в 
хипотезата на неизправна 
страна по договора. При либе-
рализирането на пазара, пред 
превозвача не могат да се 
поставят тези изисквания. На 
практика, той ще може да 
изпълнява превозите с какви-
то автобуси сам намери за 

добре, което по никакъв начин 
не би повишило качеството на 
услугата.

   Друг съществен момент е, 
че всички обществени превози 
по редовни автобусни линии в 
РБългария следва да се извърш-
ват в съответствие с изиск-
ванията на националното за-
конодателство, включително 
и по отношение на предоста-
ване на намаления от редовни-
те цени за право имащи групи 
граждани. Профила на потре-
бителя на тази услуга показва, 
че 70% от пътуващите се 
възползват от това си право. 
Евентуалното либерализиране 
на пазара ще доведе нови 
конкуренти, на които по ника-
къв начин не би могло да им се 
вмени това задължение.

    Посочените дотук моти-
ви очертават достатъчно 
ясни перспективи за нацио-
налните превозвачи- фалит. 
Вследствие на нулева 
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възможност за конкурент-
носпособност, дори при иконо-
мическа възможност от стра-
на на същите за инвестиции в 
по- нови и по- качествени 
автобуси и предлагане на по- 
ниски цени, разпоредбите на 
Регламент 1370/2007 и на склю-
чените по тезе процедури до-
говори с общините – възложи-
тели на превоза, не позволя-
ват това. Избягването на за-
дължението за предоставяне 
на намаления, дори нацио-
налното законодателство да 
бъде променено в тази посока, 
не може да бъде постигнато, 
тъй като сключените вече до-
говорите остават, а такава 
промяна в тях е ЗНАЧИТЕЛНА, 
съгласно Закона за обществе-
ните поръчки. 

    Освен щетите, които ли-
берализацията на пазара ще 
нанесе на транспортните 
фирми в Р България, не по 
малки щети ще претърпи и  
фиска. Около 70-80% от 
обслужванията от Общински-
те и Областните транспорт-
ни схеми ще бъдат закрити, 
ако не са дофинансирани от 
бюджета на РБългария. Както 
е известно, и днес 80 Общини в 
България страдат от липса на 

транспортно обслужване в 
следствие от липсата на ико-
номически интерес от пре-
возвачите. Други поне 100 са на 
ръба, като поддържат такъв в 
следствие от комбинирането 
на неефективни с ефективни 
линии. Либерализацията в ни-
кой случай няма да повлияе на 
това неефективните линии да 
бъдат обслежвани - липсва ико-
номически мотив за това. 
Напротив, при либерализация 
на пазара и  ефективите линии 
ще станат също неефективни. 
Към настоящия момент 
действащото законодателс-
тво, в условията на “регулира-
на конкуренция“ има 
възможност да осигури комби-
ниране на неефективни с 
ефективни линии, с оглед оси-
гуряване на транспортното 
обслужване на населението. 
При либерализация на пазара 
няма да има възможен търговс-
ки механизъм по който това 
да се случи.

Не е за пренебрегване и 
факта, че при изготвянето на 
транспортните схеми, общи-
ните –възложители на прево-
за, съобразяват разписанията 
на автобусите с тези на БДЖ. 
Сега действащото законода-

телство пр едоставя 
възможност за гарантиран 
комфорт на БДЖ в рамките 
на определен часови диапазон 
преди всяко едно обслужване. 
Либерализацията, обаче, ще 
лиши БДЖ от този комфорт, 
т.е. фиска ще бъде натоварен с 
обслужване на допълнителни 
загуби на железницата. Ако 
сега ДБ финансира частично и 
крайно недостатъчно 
обслужването във високо пла-
нинските и слабо достъпни ра-
йони, то при евентуалнато 
приемане на този пакет ще 
трябва да финансира абсо-
лютно всички нерентабилни 
превози, включително тези, 
които в момента са извън 
обхвата на финансирането му. 

   Предвид изложеното, на-
пълно подкрепяме направено-
то от IRU предложение - Член 
25, параграф 1б (нов): 

Държавите-членки могат 
да не прилагат разпоредбите 
глава III от настоящия регла-
мент по отношение на 
вътрешните редовни превози 
за територии, обхванати от 
услуги от общ икономически 
интерес, при условие че:  

- неприлаганото е надлежно 
обосновано от причини, които 



 Фирма:      „ХАДЖИГРУДЕВ И СИН“ ЕООД

 Централен офис:    гр. София, ул. „Одеса”№36

 Телефони      Тел./факс:  02 898 50 61
       GSM: 0888 564 732
       GSM: 0888 772 713

 Представлявано от:    Стефан Хаджигрудев

E-mail:bgglass@mail. bg
www.bggtransform.com 

Автосервизите на фирмата извършват: тенекеджийски , бояджийски, авто и 
електро дейности и съпътстващи авто-монтьорски услуги.

Ремонтират  товарни автомобили , автобуси , хладилни фургони и хладилни 
агрегати . Автобазите разполагат с оборудване за корекция по геометрията на 
тежко катастрофирали камиони и автобуси. Сервизите са специализирани в 
подмяната на авто-стъкла за всички ППС.  

Управителя на фирма   „Хаджигрудев и син” ЕООД  е съсобственик във фабрика-
та за производство на автомобилни и автобусни стъкла, стъкла за пътно 
строителна техника и селскостопански машини , предлага  също изработка и 
монтаж на бронирани стъкла, ремонт на инкасо-бронирана техника, възстановя-
ване и фолиране на бронирани стъкла  и пълна или частична бронировка на авто-
мобилите.

Сертифицирани сме по ISO 9001 : 2000 и изпълняваме всичко по стандартите 
за бронирана технология. Фирмата е специализирана и в трансформация на то-
варни бусове в туристически. В сервизната база се правят различни доработки 
– нов под, изолация на стените и тавана, вътрешни  багажници и външни ба-
гажни раници, обдухватели, климатик и осветление.

Фирма „Хаджигрудев и син”  има добро партньорство с много превозвачи в 
страната. Освен това има сключени договори, като доверен сервиз за авто-
сервизно обслужване и работи успешно с част от застрахователни компании.                                                                                                                               

                                                   Поздрави: фирма „Хаджигрудев и син” ЕООД

СЕРВИЗ ЗА ТЕЖКИТЕСЕРВИЗ ЗА ТЕЖКИТЕ
АВТОСТЪКЛААВТОСТЪКЛА

ХАДЖИГРУДЕВ И СИН ЕООДХАДЖИГРУДЕВ И СИН ЕООД
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могат да доведат до наруша-
ване на териториалния баланс 
и социалното сближаване 

- и обществените поръчки 
за услуги се възлагат след 
конкурсна процедура в 
съответствие с разпоредби-
те на Регламент (ЕО) № 
1370/2007.

Напълно подкрепяме и ста-
новището на Федералния съ-
вет (Bundesrat) към Парла-
мента на Австрия , който 
твърдо отхвърля пълната ли-
берализация на каботажните 
превози под формата на ре-
довни превози и специални 
изисквания относно процеду-
рата, както е предвидено в 
предложението. Действащите 
правни разпоредби разреша-
ват каботажните превози 
само като част от междуна-
родни редовни превози след по-
лучаване на разрешение от 
съответния национален орган 
съгласно националните изиск-
вания за националния пазар. За 
разлика от това, внесеното 
от Комисията предложение 
предвижда каботажните пре-

вози да се извършват отделно 
от международни редовни 
превози и да се разрешават 
съгласно изискванията 
относно процедурата и осно-
ванията за изключване, посо-
чени в Регламента. Подкрепя-
ме и становището, че не може 
националният пазар да бъде 
отворен изцяло и да се урежда 
предимно от правото на ЕС, 
тъй като последното ще се 
отнася само за превозвачи, 
които не са установени в 
съответната държава и следо-
вателно това ще представля-
ва неприемлива дискримина-
ция на превозвачите, устано-
вени на територията било на 
Австрия или на някоя друга 
страна-членка на ЕС, а освен 
това ще противоречи на 
принципите на субсидиарност 
и пропорционалност.

Смятаме, че подобни се-
риозни промени следва да се 
извършват на база на задълбо-
чен анализ . Направеното 
проучване от Комисията е на 
база  получени общо 171 ко-
ментара. 18 на общия 

въпросник: 8 отговора от 
граждани/потребители; 7 — 
от дружества; 2 — от непра-
вителствени организации и 1 
отговор от други респонденти. 
153 отговора са  на специализи-
рания въпросник: 68 — от дру-
жества в транспортната ве-
рига; 28 — от неправителс-
твени органи; 17 отговора — 
от работещи в сектора на 
автомобилните пътнически 
превози; 7 — от регулаторни 
органи; 3 — от държавни орга-
ни в ЕС; 3 — от правоприлага-
щи органи; 1 отговор от 
гражданин/потребител; 1 
отговор от член на научната 
общност и 25 отговора от 
други респонденти. Несе-
риозно е толкова важни реше-
ния, касаещи една от най – 
у я з в и м и т е  с ф е р и - 
общестевният превоз на 
пътници да се взимат на база-
та на 171 коментара и на база-
та на 18 проведени интервю-
та- с 6 министерства/регула-
тори, 4 паневропейски органи-
зации, 4 оператори и 4 сдруже-
ния на оператори.  
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ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ 
ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. КОНФЕДЕРАЦИЯ 
НА  АВТОБУСНИТЕ ПРЕ-
ВОЗВАЧИ  е работодателс-
ка/браншова/ професио-
нална  организация, 
представляваща доброволен 
съюз, създаден на принципи-
те на свободното сдружава-
не на  браншови организа-
ции, чиито членове са „пре-
возвачи”, извършващи 
обществен превоз на пътни-
ци,  изградени съответно на 
регионално и национално-п-
рофесионално ниво. В тях 
членуват физически и юри-
дически лица, обединени за 

защита на своите профе-
сионални и социални инте-
реси.

НЕЗАВИСИМОСТ

 Чл.2. КОНФЕДЕРАЦИЯ 
НА  АВТОБУСНИТЕ ПРЕ-
ВОЗВАЧИ  е независима от 
държавните, администра-
тивните органи,  полити-
ческите партии, обществе-
ните и религиозните орга-
низации и сдружения.

ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ 

Чл.3. КОНФЕДЕРАЦИЯ НА  
АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВА-
ЧИ  има за цел: 

1. Да подпомага развитие-
то на членовете; 

2. Да работи за лоялна, 
прозрачна и ефективна па-
зарна конкуренция в сферата 
на международните превози; 

3. Да създава и запазва 
конкурентни предимства 
на българския превозвач на 
международния пазар;

4. Да договаря и предоста-
вя преференциални условия 
на членовете за услуги и 
стоки необходими за оби-
чайна дейност на транс-
портните организации; 

5. Да съдейства за откри-
ване и разработване на нови 
пазари за българските 
транспортни компании;

ПРОЕКТО УСТАВПРОЕКТО УСТАВ

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ в ф 1 Д в

на конфедерация на  на конфедерация на  
автобусните превозвачиавтобусните превозвачи
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6. Да предотвратява и да 
не допуска нелоялни отноше-
ния сред членовете си; 

7. Да допринася за добро-
волно решаване на спорове 
между членовете; 

8. Да представлява и пази 
общите интереси на бранша 
или подотрасъла пред 
държавната администрация 
и пред други органи, инсти-
туции и юридически лица с 
нестопанска цел при вземане 
на стопанско - политически, 
транспортно -технически 
или други, отнасящи се до 
интересите на бранша 
въпроси и при изготвяне на 
съответната нормативна 
база; 

9. Да извършва обществе-
на работа по утвърждаване 
на доброто име на превозва-
ча и неговата професия;

10. Да обработва частни 
и общи въпроси в областта 
на транспортното дело, 

включително създаване на 
договорно - правната база и 
да взема отношение по тру-
дово - правни и социални 
въпроси; 

11. Да пропагандира и 
рекламира дейността на 
членовете на сдружението; 

12. Да стимулира търговс-
кото сътрудничество 
между членовете и да се гри-
жи за опазване на членовете 
от нелоялно отношение по-
между им; 

13. Да приема и контроли-
ра спазването на правила за 
защита на потребителите, 
лоялно пазарно поведение и 
конкуренция при предоста-
вянето на услуги в бранша.

14. Да работи за обединя-
ване на българския автобу-
сен транспорт, за издигане-
то му до равнище на евро-
пейските и световните 
критерии.

15. Да работи за осъ-

ществяване на разумна 
транспортна политика в 
частта й, отнасяща се за 
автобусния транспорт, за 
признаването й като осно-
вен представител на авто-
бусните превозвачи и като 
гарант за благонадежд-
ността на своите членове.

  

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА 
ЦЕЛИТЕ: 

Чл.4. КОНФЕДЕРАЦИЯ НА  
АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВА-
ЧИ:

1. Инициира,организира и 
провежда  работни срещи и 
форуми, чрез които създава 
необходимите условия за 
обединяване интересите на 
своите членове, за насочване 
потенциала им в посока към 
решаване на актуални 
проблеми в бранша.

2. Разработва, координира 
разработването, внася за 
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разглеждане и участва в 
обсъждането на проекти и 
програми, отнасящи се до 
нормативното уреждане на 
правилата за превоз на 
пътници. 

3. Инициира  срещи с 
държавни органи, други 
неправителствени органи-
зации и български и 
чуждестранни юридически и 
физически лице; 

4. Участва в организирани 
от държавните органи сре-
щи, инициативи, обсъжда-
ния и др.; Взаимодейства с 
компетентните държавни 
органи в бранша; 

5. Участва в дейността 
на европейски и други между-
народни органи и организа-
ции; 

6. Съдейства за подобря-
ване на квалификацията на 
заетите в сектора; 

7. Сътрудничество със 
сродни организации в Бълга-
рия и в чужбина;

8. Открива  клонове;

9. Участва в национални и 
международни проекти и 
програми;

10. Организира и провежда 
събрания на членовете си, на 
които проучва техните 
нужди и проблеми, като 
организира решаването им 
по компетентност.

ЗАДАЧИ

 Чл.5. КОНФЕДЕРАЦИЯ 
НА  АВТОБУСНИТЕ ПРЕ-
ВОЗВАЧИ   осъществява 
своите задачи като:

  1.Разработва и предоста-
вя на държавните органи  
становища относно норма-
тивната база, регулираща 
транспортния сектор; 

2.Инициира  срещи с 
държавни органи, други 
неправителствени органи-
зации и български и 
чуждестранни юридически и 
физически лице; 

3. Участва в организирани 
от държавните органи сре-

щи, инициативи, обсъжда-
ния и др.; 

4. Взаимодейства с компе-
тентните държавни органи 
в бранша; 

4.Участва в дейността на 
европейски и други междуна-
родни органи и организации; 

5. Съдейства за подобря-
ване на квалификацията на 
заетите в сектора; 

6.Сътрудничи  със сродни 
организации в България и в 
чужбина;

7. Открива клонове;
8. Участва в национални и 

международни проекти и 
програми

9. Представлява и защи-
тава своите членове пред  
изпълнителната и съдебна-
та власти и органите на 
държавната администра-
ция, както и пред обществе-
ни, политически и други 
организации. 

10. Посредничи между чле-
новете си, държавата, 
български, чуждестранни и 
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международни физически и 
юридически лица. 

11. Оказва материална, 
морална и друга специализи-
рана помощ на своите чле-
нове.

12. Публично обсъжда и 
внася предложения и 
проекти, отнасящи се до по-
добряване на условията на 
пътуване с цел опазване жи-
вота и здравето на гражда-
ните, ползващи услугата.

13. Разработва и внася 
проекти относно предста-
вителство и участие в 
управлението, социалното и 
трудовото законодателс-
тво в областта на 
обществения превоз на 
пътници.

14.Осъществява широка 
информационно-комуника-
ционна дейност.

 15. Организира и ръково-
ди акции на колективен про-
тест, включително и 
стачки. 

16. Организира и съ-
действа за изпълнението на 
задачите, произтичащи от 
Устава и Програмата.

ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ 

Чл.6 /1/ КОНФЕДЕРАЦИЯ 
НА  АВТОБУСНИТЕ ПРЕ-
ВОЗВАЧИ е юридическо лице 
със седалище в гр.София. Този 
статут е придобит с 
вписване в регистъра на Со-
фийски градски съд, съгласно 
процедурата за регистрация 
на сдружения с нестопанска 
цел.

/2/ Пълноправните члено-
ве на КОНФЕДЕРАЦИЯ НА  
АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВА-
ЧИ придобиват статут на 
юридически лица като нейни 
поделения само по реда на чл. 
49, ал. 2 от Кодекса на труда.

/3/ КОНФЕДЕРАЦИЯ НА  
АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВА-
ЧИ притежава собствен 
знак, шрифт и печат. 

ЧЛЕНСТВО В МЕЖДУНАРОДНИ  
БРАНШОВИ  ОРГАНИЗАЦИИ 

Чл.7. КОНФЕДЕРАЦИЯ НА  
АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВА-
ЧИ може да членува в между-
народни браншови и работо-
дателски организации със 
сходни цели и задачи.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Чл.8. КОНФЕДЕРАЦИЯ НА  
АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВА-
ЧИ  може да взаимодейства 
с организации у нас и в 
чужбина, ако целите, задачи-
те и дейността им не са в 
противоречие с нейния 
Устав и Програма, като за-
пазва своята независимост. 

УЧАСТИЕ В 
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЯВИ

Чл.9. КОНФЕДЕРАЦИЯ НА  
АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВА-
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ЧИ  може да участва в 
международни прояви, 
свързани с дейността й. 

ДЕЙСТВИЕ В СТРАНАТА 
И В ЧУЖБИНА

Чл.10. КОНФЕДЕРАЦИЯ 
НА  АВТОБУСНИТЕ ПРЕ-
ВОЗВАЧИ  действа на цяла-
та територия на страна-
та.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 

Чл.11. КОНФЕДЕРАЦИЯ 
НА  АВТОБУСНИТЕ ПРЕ-
ВОЗВАЧИ  се представлява 
от председателя, а в негово 
отсъствие от заместник-п-
редседателя.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 
В СЪДА

Чл.12. КОНФЕДЕРАЦИЯ 
НА  АВТОБУСНИТЕ ПРЕ-
ВОЗВАЧИ защитава своите 
членове - физически и юриди-

чески лица, при възникнали 
спорове пред съдилищата, 
както и пред други 
юрисдикции. 

ГЛАВА ВТОРА ЧЛЕНСТВО, 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
КОЛЕКТИВНИ ЧЛЕНОВЕ НА 
КОНФЕДЕРАЦИЯТА

ПЪЛНОПРАВНИ ЧЛЕНОВЕ 
НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА 

Чл.13. Пълноправни члено-
ве на КОНФЕДЕРАЦИЯ НА  
АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВА-
ЧИ  могат да бъдат:

1. Национални Браншови 
организации /лица с несто-
панска цел/, изградени на 
професионален принцип, в 
които членуват минимум 10 
члена,   осъществяващи дей-
ности в областта на 
обществения превоз на 
пътници, определени с код 
до четвърти знак от Класи-
фикацията на икономически-

те дейности, утвърдена от 
Националния статисти-
чески институт, и които 
притежават минимум 100 
броя заверени копия от ли-
ценз за обществен превоз на 
пътници.

2. Браншови организации, 
изградени на териториа-
лен/регионален принцип, в 
които членуват 2/3 от пре-
возвачите, извършващи 
обществен превоз на пътни-
ци в съответния регион.

3. В случаите, когато един 
работодател членува пряко 
в две или повече браншови 
организации,  при установя-
ване на членския състав с 
оглед наличието на крите-
риите за представи-
телност по  т. 1 той следва 
да упълномощи с изрично 
пълномощно една от браншо-
вите  организации, в които 
членува.

Продължение 
в седващия брой
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Повече информация на 02 9809161, 0878 575200

Автомобилно изложение Автомобилно изложение 
в Лас Вегасв Лас Вегас

28.10.2018 – 03.11.2018
 най-голямото изложение включва-

що резервни части, приспособления, 
химикали, гуми, джанти, автомобилни 
продукти, масла, диагностични уреди, 
резервни части, специализирани инс-
трументи, сервизно оборудване, 
сервизни услуги и след продажбено 
обслужване; 

 аксесоари и специална автомо-
билна екипировка и приспособления, 
екипировки за рали и състезания, ту-
нинговане, офроуд, последен модел съо-
ръжения за сигурност;
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O C T O B E R  3 0 – N O V E M B E R  2 ,  2 0 1 8  •  L A S  V E G A S ,  N E V A D A

SUCCESS STARTS HERE
Stay ahead of the curve by seeing it first at the SEMA Show. 
The latest products, brands, trends, innovations and influences 
will keep you in the know and miles ahead of the competition.

R E G I S T E R  F O R  S U C C E S S  AT  S E M A S H O W. C O M
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Кои сме ние?
Автосервиз Дунев Мотор 

Спорт е създаден през 2001г. от 
автомобилния състезател Ру-
мен Дунев - 14 пъти шампион на 
България по автомобилизъм. В 
него може да намерите абсо-
лютно всички услуги свързани с 
обслужването и ремонта на Ва-
шия автомобил.

Благодарение на дългого-
дишния ни опит в Моторс-
порта Вие ще може да разчита-
те на висококвалифицирания 
персонал, благодарение на кой-
то постигнахме толкова много 
победи. Сега нашите механици 
са на Ваше разположение.

За да е успешна една фирма 
тя трябва да има Концепция…

Концепцията на Автосервиза 
е да затвори цикъла всички 
услуги и авточасти необходими 
за Вашия автомобил, подобно 
на големите вериги хипермарке-
ти, в които може да намерите 
всичко необходимо.

К ?

Автосервиз Автосервиз 
Дунев Мотор СпортДунев Мотор Спорт
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Автосервиз 
Дунев Мотор Спорт
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Предлагаме на Вашето Внима-
ние една част от основните ни 
дейности :

При нас ще намерите...
Диагностика, Ходова част, 

масла и филтри, Автомобилна 
електроника, Гуми, Реглаж на 
преден и заден мост, Реглаж на 
фарове, Ксенон център, Авто-
тенекеджийски и автобоя-
джийски услуги, Автоклимати-
ци, Почистване дюзи, Годишни 
Технически Прегледи, Застра-
ховки, Услуги на изплащане, Газо-
ви Инжекциони , Монтаж на  
Автокасетофони, Парктрони-
ци, Антирадари , Автомивка и 
Пътна Помощ.

Тайната на успеха?
За качественото обслужване 

сме назначили тесни специа-
листи на позициите, 
Диагностици, Електро Монтьо-
ри, Гумаджии, Автомонтьори, 
Приемчици, а за чистотата на 
сервиза и сградата Хигиенисти, 
защото смятаме, че един спе-
циалист не може да разбира и 
извършва всички видове ре-
монти, толкова качествено 
както тесния Специалист.

Казват, че: „Инструменти-
те и машините са половин 
Майстор“

Ние от Автосервиз Дунев Мо-
тор Спорт разполагаме с 
най-съвременните машини и 
оборудване с постоянно обновя-
ващ се софтуер. При нас може 
да намерите машини и обо-
рудване което няма в нито 
един сервиз в България.

Имаме програма за инвести-
ции в  машини насочени за нама-
ляване и спестяване на разходи-
те на Нашите клиенти. Все-
кидневно ние  им спестяват 
значителни суми .

Капацитет…
Капацитета на автосервиза 

дава възможност едновременно 
да се обслужват 12 автомобила. 
За клиентите, които изчакват 
ремонта  на своята кола, Авто-
сервизът предлага:

– Ресторант – пицария с 

обедно меню, салати, супи и 
скара

– Зона за релакс,  с мека мебел, 
телевизия, вестници и списа-
ния

– Чаена и кафе зона
– Лейди зона
– Детски кът –  с детска маса 

и столчета, с книжки за оцве-
тяване и плюшени играчки

– Магазин на спортна екипи-
ровка

– Музей на Автомобилния 
спорт и награди на Спортен 
Клуб Дунев Рейсинг

Иновации….
Наше задължение е постоянно 

да следим световните новости 
и иновации в света на автомо-
билите и предлагаме на нашите 
клиенти решения за намаляване 
разходите от експлоатация на 
автомобилите си и решения за 
по добър Комфорт.

Изводи...
Ние от Автосервиз Дунев Мо-

тор Спорт с традиция повече 
от 40 години в Моторспорта и 
12 години в сервизната дейност 
и обслужването на автомобили 
сме стигнали до заключението, 
че икономически най-изгодната 
експлоатация на автомобили-

те е тази препоръчана от 
производителя .  Затова 
стриктно спазваме препоръки-
те им и Ви ги предоставяме на 
готово. Когато обслужвате Ва-
шите автомобили редовно спо-
ред предписанията, Вие само 
ще ги обслужвате, а това не е 
скъпо. Когато автомобила ви 
дефектира, поради това че не е 
обслужен навреме, ремонта Ви  
в автосервиз ще е в пъти по-с-
къп от обслужването.

Пример – смяна маслото на 
скоростната Ви кутия в авто-
сервиз ще струва средно е 70 -95 
лв, а ремонта и възлиза над 1300 
лв, като към цената на вече ре-
монтираната скоростна кутия 
трябва да добавите и разхода 
за смяната на маслото й. В 
този ред на мисли философията 
ни е, че много по-лесно и евтино 
ще бъде да се изпреварват съби-
тията с препоръките на 
производителя, които всички 
ние трябва да следваме.

Заповядайте в Автосервиз 
Дунев Мотор Спорт, защото 
ние най-добре знаем че: Бързи-
ната, Качеството на извърше-
ните ремонти и Гаранцията 
имат значение.
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ни в устройството на 
накладките – чрез скосяване 
в единия край при точката 
на допиране, или чрез малък 
отвор с формата на полуме-
сец върху междинния слой на 
задната пластина.  

„Намаляването на нива-
та на шума и вибрациите е 
огромно предизвикателс-
тво, особено на фона на 
растящия пазар на 

безшумните хибридни и 
електрически автомобили. 
Това ни кара да търсим 
ефективни нови решения и 
технологии и насочените 
накладки на Ferodo® са ре-
зултатът“, казва Гьозде Ки-
рали, маркетингов мени-
джър по спирачните систе-
ми във Federal-Mogul 
Motorparts за  Европа, 
Близкия Изток и Африка. „С 

Технологиите за намаля-
ване на шума и вибрациите 
на автомобила при движе-
ние заемат все по-предни 
позиции сред приоритети-
те на производителите. 
Това се дължи както на уве-
личаващите се изисквания 
на клиентите за удобство и 
лукс, така и на устойчивия 
ръст на пазара на хибриди и 
електромобили. Предвид че 
за машините с вътрешно го-
рене няма безшумни систе-
ми като в най-новия дял на 
автомобилната индустрия 
обаче, това изисква все 
по-голяма изобретателност 
за осигуряването на 
безшумно и гладко возене, 
особено по отношение на 
спирачките. 

Отговорът на компания-
та Federal-Mogul Motorparts 
на тази тенденция е пуска-
нето на пазара на нова гама 
насочени дискови накладки 
от марката Ferodo®. Нови-
те накладки са асиметрични 
и със специален дизайн, така 
че да притискат спирачни-
те дискове под ъгъл, който 
позволява значително нама-
ляване на вибрирането и 
шума при спиране без ника-
къв компромис с функцията. 
Това се постига с две проме-

Насочени дискови накладки 
със скосен край от Ferodo®

Насочени накладки от ново Насочени накладки от ново 
поколение на поколение на FerodoFerodo®®

вдигат летвата в борбата вдигат летвата в борбата 
с шума и вибрациитес шума и вибрациите
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Насочени дискови накладки с анти-шумова шина с изря-
зан полумесец от Ferodo®

Видео с инструкции за монтаж на насочените дискови 
накладкив YouTube: Ferodo's guide to directional brake pads

удоволствие представяме 
на пазара тази новост, 
заедно с всички необходими 
технически инструкции за 
монтажа им. Новаторски-
те продукти и техническо-
то им обезпечаване за 
клиентите продължават да 
са от първостепенно значе-
ние за Federal-Mogul 
Motorparts.” 

Новата продуктова ли-
ния към момента съдържа 39 
серийни номера, покриващи 
нуждите на различни пре-
возни средства. И двата 

вида накладки от ново поко-
ление имат дизайн, който 
максимално улеснява 
ориентирането при 
монтаж. В зависимост от 
позицията, елементите са 
маркирани със стрелки или 
букви, оказващи от коя 
страна на автомобила 
трябва да се поставят. 

При накладките със ско-
сяване най-скосеният край 
трябва да е насочен към 
точката, в която накладка-
та прави пръв контакт със 
спирачния диск . При 
накладките с монтирана 
анти-шумова шина с изря-
зан полумесец отново моди-
фицираният край трябва да 
е насочен към точката на 
пръв контакт със спирачния 
диск. 

„Ferodo® е доказала ли-
дерството си с разработва-
нето, производството и по-
пуляризирането на инова-
ции при спирачните систе-
ми и в производствените 
материали и технологии. 
Вярваме, че новите аси-
метрични накладки от 
марката са навременно и 
практично решение на едно 
нарастващо притеснение в 
автомобилната индустрия“, 
коментира Гьозде Кирали. 
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Професионално обслужване на 
климатични инсталации за товарни 
автомобили и автобуси:
ACS 810 от Bosch

www.bosch.bg

ACS 810 е уред за сервизно обслужване на
климатични инсталации, специално разработен
за нуждите на автобусите и товарните автомобили
и е предназначен за климатици с голям капацитет,
базирани на R 134a.
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